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  "נצחיות עם ישראל"
 1 -עמוד 

ִּבְהיֹוָתם  ְוַאף ַּגם ֹזאת"בתורה  בבבבווווכתכתכתכת   
 ְגַעְלִּתיםְּבֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהם א ְמַאְסִּתים ְוא 

ְלַכָתם ְלָהֵפר ְּבִריִתי ִאָּתם ִּכי ֲאִני ְיהָוה 
 ו"ירמ׳ מ' בנביא ינווש .1"ֱאֵהיֶהם

ֲעֹקב ְנֻאם ְיהָוה ִּכי ַעְבִּדי יַ  ַאָּתה ַאל ִּתיָרא"
ְּבָכל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר  ִאְּת ָאִני ִּכי ֶאֱעֶׂשה ָכָלה

ָכָלה  ִהַּדְחִּתי ָׁשָּמה ְוֹאְת א ֶאֱעֶׂשה
  .2"ְוִיַּסְרִּתי ַלִּמְׁשָּפט ְוַנֵּקה א ֲאַנֶּקּךָ 

 הלא ישום ,איש אשר עיניו בראשו כלכלכלכל
וישתומם ויתפלא על הפלא הגדול 

אשר הפליא אדון , מאין כמוהו הזה
ם בני עַ ,ם עולםעַ  םהנפלאות עִ

ל דעת מע האין זאת פליאה. ישראל
 ?עיודעי דעת ונשגבה מכל מביני מד

ומי יביא לבב חכמה למצוא את 
הזאת חידה היא ואין  מהתוהחידה הס

   .פותר לה
הם עדים נאמנים על  3הללו קראותקראותקראותקראותממממ

שני מקראות  .עם בני ישראל נצחיות
הם יסוד אמיץ ובטחון חזק כי  הללו

והגבעות תמוטינה ועם  ההרים ימושו
מקראות הללו  ב׳. ישראל יקום לעולם

רים וכדב רים לעמים רבים אשרתהם מ
 כי, לענו חייםונו לבוסבבונו גם סבב
לא  ,נםום שיאם ושאנבכל גאונם והמו

. נו מתחת שמי י׳הילמחות שמ יוכלו
הללו נתמוטטו רגלי  מקראות 'ולולי ב

מי שמע  כי .של ישראל שונאיהם
 ,כזאת מי ראה כאלה עם בזוי ושסוי

, מפוזר ומפורד, עם עשוק ורצוץ
וחייו . נרדף בלי חסך ,ממושך ומורט

איככה . שוסיו ם לו מנגד מתגרתיתלוי
   .סלה צביוהוא נ ועצר כוח לבלא קמי

סרעפי לטשתי רעיוני לימים  וברובוברובוברובוברוב
לראות הנמצא . שנות עולמים מקדם

כל רבבות עמי  ןפלאים כזה בי עם
יספתי להשתומם עוד  זא אך? בלתה

                                                 
1
 ד"מפסוק  ,ו"כפרק  יקראו 
2
 ח"כפסוק , ו"ירמיהו פרק מ 
3
 .מופיעים בתחילת המאמרהפסוקים ה שני 

בני ישראל כי  יותר הרבה על עם
ים מולע בשוט סרעפי על כל יצורי

 ,מורהתלכל  ,כי לכל חליפה, ראיתי
   .כל עמדה תחת השמש ןואי

הן רבבות עמים , יקרים יםיםיםיםאדונאדונאדונאדונ
רבבות עמים . במראה על פני עוברים
אשר הרעישו , בגבורות רעם נאזרים

ם תש כלי מלחמרעב בלתכל אפסי 
, םלרגל וג הארץ הדוםחאשר שמו 

 וברוב גאונם הרקיעו לשחקים לרשת
ו תמו מן פס, וברגע, גם נאות השמים

כי יד החליפה הנוראה הויה  .בלהות
ערים  תרבבו ,ולמ בם ותאבד כל זכר

רים גבוהים ע ,בצורות ראיתי במראה
צורי כ עׂשויות לבלי חת, הררי אלכ

 אשר הגבורה עם להט חרבה, שדי
וגם . ןתחי שעריהפצבת לינ המתהפכת

ועוזה מתנוסס על תלפיות  נצחה
רבה חהיו ל ,ופתאום, ןמגדלותיה
 ם לאהותיבגם עקו, ציםנולגלים 

 ןתכפכי החליפה האיומה ה, נודעו
. בצלמות םותכס עליה דהבעוצם י

החליפה  תחת כל השמיים תשלוט
 יפםחלת שוכלבו, שלטת בלי מצרים

, מורהתלכל , לכל חליפה, וויחלופ
   .שמשעמדה תחת ה לואין כ

ראו , א אדונים יקרים וראונהביטו  ךךךךאאאא
רץ עם אחד בא נויש, הותמ והתמהו אנ

אשר  דיש עם אח, אין חליפות לו ראש
קצרה יד , תמוילא י יותהוא ושנו

קהה , ולהחליפו החליפה לשנות פניו
 ניליון לכלותו מעל פיברזל הכ

כי הוא בחליפות מאליפות . האדמה
כל העמים , ן משחק לוולייוהכ ,תקלסי

בו מלחמות ארוכות  ות לחמונוהלשו
ובחימה  לחמו בו בגבורה, וראותנו

 לחמו בו ימים כבירים אין. שפוכה
בל תכל אלי ה, מספר גם לא יכלו לו

ים נשק השחת לחמו אלפי שנ עם כל
וכל גבורתם . ההוא וחלש ןבעם קטו
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  "נצחיות עם ישראל"
 2 -עמוד 

לבלעו  התבלעה מבלתי יכולת
 תכלו כל החצים מאשפ, וולהשחית

שק נתמו כל כלי רצח מבית . תוהמו
הה , והעם ההוא לא כלה .השאול

ת וחזו מפעל לכו ,אדונים יקרים
פעל  אלוקים ועזוז נפלאותיו אשר

 "יםינביהימי "ועשה עמנו בכל דורות 
ו נעלי ואשר כל יושבי תבל התקוממ

ו חרב נעלי והריק. ו טרףתחי בחמת
, חזיזי זעם וחצי רעם נוירו ב ,רוצחת
ואירופה , בלע ו קלע וכל כלינוירו ב

ציון  תה אז עקובה מדם בנייכולה הי
ה כולה נהפכה אז אירופ. היקרים

תה השה יובת יעקב הי, מטבח מתבל
חכמי הגויים האמין  לומי מכ, לעולה

כרת ישראל יי אז כי ברבות הימים לא
או ? זכרו נושמארץ החיים וישבות מא

 נאלמהל חמי מהם האמין כי ר
נמרים הררי ונות אריות והאובדת במע

י מהם מ ?לא תהי טרף לשיניהם
האמין כי תולעת יעקב לא תרמס תחת 

עליה  הרומסיםעמים רבים רגלי כל 
   ?ת ברזלובפרס

יבואו נא ויראו מפלאות אל  ךךךךאאאא
אלי , בוכדורות כפשתה  .תהפלאו

מטו  ,המו עמים, יים ירדו דומהגו
, וישראל עודנו בעצם תומו, ממלכות

כסלע איתן מוצב בקרקעית הים 
צב ישראל יכן נ, וראשו מגיע השמימה

תימן משחק  ותערס. רבים םיבקרב עמ
ל גלי ים כ .בסופות הנגב יתקלסו, לו

משברי  וכל, דתוידו עמנלא י זועף
  .עוזו עליו לא יצלחו

, אשר לא מבני ישראל הואאיש  וכלוכלוכלוכל
הלא ישום וישתומם על הפלא הגדול 

ח האבנים וותמוה יתמה האם כ, הזה
או בשרו נחוש  ?ישראל ניח עם בוכ

האם זרם  וא ?כוללסבול ולא י
 רקיו לבל יתפרקווהאלקטרי נוזל בע

ח חיוני ואו איזה כ? אבריו לכל רוח

 ?באפיו לבל יבוא רקב בעצמיו פחנו
 פליאה דעת מכל יודעי דעת האין זאת

מי יביא ו ?מביני מדע נשגבה מכלו
? ה הזאתהחיד למצוא את לבב חכמה

  .חידה היא ואין פותר אותה
. לנו עם בני ישראל אין זו חידה אבלאבלאבלאבל

נדע אל נכון לא זרם האלקטרי ולא  כי
 'ה דרק י, חיוני פעל כל אלה חוכ

ורת כאשר הבטיחנו בת עשתה זאת
' בב י עבדיו הנביאים"וע הקודש

ודגל . המקראות האמורים למעל
הקדושה אשר בה נדגול הוא  תורתו

למוט  ןנפשנו ולא נת ם בחייםהׂש
. לאבותינו ולנו היא שעמדה. רגלנו

חדשים  היא אשר נפחה תמיד חיים
 היא. בשה את מזורינוחהיא . באפינו

וכאם . רפאה את מחץ מכותינו
חומים על ידברי נ רחמניה הטיפה

טפונו היא ש עת המים הזדונים, בנויל
 כי הלכנו במו אש ולהבתו. אתנו

. וזיציה היא הקלה מכאובינויהאינקו
אותה נשכח עוניינו  ומדי נזכור

וכן עמוק ש כי רוח קודשה. ולחצנו
מסילות  ירחף בכל. עמוק בבתי נפשנו

 ,ויתלכד בכל מסלולי עורקינ. לבבנו
   .יתלכד ולא יתפרד ממנו לעד לעולם

והעביר רוח על  ',בזאת בעיני ה קלקלקלקלונונונונ
בדורות האחרונים וישוכו המים  הארץ

כי הניח את רוחו על מלכי  ,הזדונים
, חכמה ובינה אירופה והריחם ברוח

', ה תוירא דעת חרו, רוח עצה וגבורה
 שומר, ובימיהם יפרח גוי צדיק

ויספה פליטת בת יהודה . אמונים
. פרי למעלה ועשה שורש למטה

ה מר ווקרנ בימיהם קרן אור ישראל
 היו הופיעהואל גם תורת. בכבוד

וממזרח שמש עד מבואו . השבהדר קד
, יםישמה בכל חכמי הגו יהולל

  .למיםותשועת ע 'וישראל נושע בה


